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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА
ПО ЗАЕТОСТТА: ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Социалното измерение на европейската интеграция се е развило в значителна степен
през годините. То е ключов аспект на стратегията „Европа 2020“, която цели да
гарантира „приобщаващ растеж“ с високо равнище на заетост и намаляване на броя на
хората, живеещи при условия на бедност или риск от социално изключване.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 9, 10, 19, 45—48, 145—150
и 151—161 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

ЦЕЛИ

Насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, подходяща
социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси с оглед високо и
устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния живот са основните
цели на Европейския съюз и неговите държавите членки в социалната област и в областта
на заетостта съгласно член 151 от ДФЕС.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. От Договора от Рим до Договора от Маастрихт
За да могат работниците и техните семейства изцяло да се възползват от правото на
свободно движение и търсене на работа на общия пазар, Договорът от Рим предвижда
координиране на системите за социално осигуряване на държавите членки. В него е
заложен принципът на равно заплащане за мъжете и жените, признат от Съда на ЕС като
пряко приложим, и се предвижда създаването на Европейски социален фонд (5.10.2).
Загрижеността за структурните дисбаланси и неравномерният растеж в Европа по-късно
доведоха до по-активна социална политика на общностно равнище. През 1974 г. Съветът
прие първата програма за социално действие.
Единният европейски акт (ЕЕА) въведе разпоредби за хармонизиране на здравословните
и безопасни условия на труд. Действайки с квалифицирано мнозинство, в сътрудничество
с Парламента, Съветът прие определен брой директиви, които залагат минимални
изисквания в тази област. ЕЕА даде възможността социалните партньори на европейско
равнище да договарят колективни трудови договори и установи общностна политика за
икономическо и социално сближаване.
Увеличи се консенсусът относно нуждата да се обърне повече внимание на социалните
аспекти във връзка с доизграждането на вътрешния пазар. След дълги обсъждания на
срещата на високо равнище в Страсбург през декември 1989 г. се прие Хартата на
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Общността за основните социални права на работниците (Социална харта) от държавните
и правителствените ръководители на 11 държави членки, като Обединеното кралство не
участва.
С подписването на Договора от Маастрихт насърчаването на високо равнище на заетост
и социална защита беше официално представено като една от задачите, възложени на
Европейската общност. Независимо от това, поради неспособността за постигане на
единодушно споразумение по време на междуправителствената конференция, 11 държави
членки решиха да продължат по-напред чрез сключването на Споразумение за социална
политика, като по този начин освободиха Обединеното кралство от участие (Протокол
№14 към Договора).
Б. От Договора от Амстердам до Договора от Лисабон
Странното положение на двойно правно основание, предизвикано от изключването
на Обединеното кралство, най-накрая беше преодоляно с подписването на Договора
от Амстердам, когато всички държави членки, включително Обединеното кралство,
начело на което беше ново правителство, се споразумяха да включат споразумението
за социална политика в текста на Договора за ЕО с някои малки изменения (членове
151—161 от ДФЕС). В член 153 процедурата на съвместно вземане на решение
замени процедурата на сътрудничество и също беше разширена с разпоредби, свързани
с Европейския социален фонд (5.10.2), свободното движение на работници и социалното
осигуряване за работници мигранти в Общността (5.10.4). В член 19 на ЕС се
дава възможност „да приема необходимите мерки за борба с дискриминацията,
основана на различията в пола, расата или етническия произход, религията или
убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или
сексуалната ориентация“. На тази основа скоро бяха приети две директиви: Директива
2000/43/EО относно равното третиране на лица без разлика на расата или етническия
произход и Директива 2000/78/EО за създаването на основна рамка за равно третиране в
областта на заетостта и професиите.
Договорът от Амстердам включва към целите на ЕС и насърчаването на високо
равнище на заетост и прехвърля на ЕО отговорността за поддържане и допълване на
дейностите на държавите членки в тази област, за да насърчи сътрудничеството между
тях и за развитие на „съгласувана стратегия“, по-конкретно Европейската стратегия
по заетостта (ЕСЗ) (членове 145—150 от ДФЕС), на базата на отворен метод на
координация (5.10.3).
при обявяването на Лисабонската стратегия през март 2000 г., насочена към
превръщането на ЕС в най-конкурентната икономика в света, държавните и
правителствените ръководители признават също, че икономическият растеж не е
достатъчен сам по себе си за провеждане на борба срещу бедността или опасността
от социално изключване. Отвореният метод на координация (ОМК) би могъл да
бъде разширен на по-късен етап, така че да обхване пенсиите, здравеопазването и
дългосрочните грижи в рамките на „социалния ОМК“.
През 2000 г. по време на Срещата на върха в Ница беше също така приета Хартата на
основните права на Европейския съюз, изготвена от специален Конвент. Беше създаден
Комитет за социална закрила, който да насърчава сътрудничеството в политиките в
областта на социалната закрила между държавите членки и Комисията (член 160 ДФЕС),
но всички предложения за разширяване на процедурата на съвместно вземане на решение
бяха отхвърлени.
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В светлината на средносрочния преглед на Лисабонската стратегия през 2005 г. насоките
за заетостта, приети в рамките на ЕСЗ, бяха включени в интегрираните насоки за растеж
и работни места, а процесът на реформи от Лисабон беше синхронизиран със социалния
отворен метод на координация на приблизително тригодишни цикли.
През 2005 г. беше приета нова социална програма за периода 2006—2010 г., с цел да
съпътства подновяването на Лисабонската стратегия. Беше създадена Програма на ЕС за
заетост и социална солидарност, наречена „ПРОГРЕС“, за периода 2007—2013 г., която
да подпомага изпълнението на целите на ЕС в социалната област (5.10.9). През 2007 г.
беше създаден Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), за да
се осигури подкрепа за работници, съкратени поради промяна на тенденции в световната
търговия(5.10.2).
На 13 декември 2007 г. беше подписан Договорът от Лисабон, който позволи постигането
на по-нататъшен напредък в консолидирането на социалното измерение на европейската
интеграция. Договорът за Европейския съюз вече изтъква социалните цели на ЕС, в
това число пълната заетост и солидарността между поколенията (член 3); Член 6 признава
на Хартата на основните права същата обвързваща сила като на договорите. В самата
харта се признават т.нар. „права на солидарност“ като правото на работниците на
информиране и консултиране, както и правото на колективно договаряне и на справедливи
и равни условия на труд, на социална сигурност и социално подпомагане. В ДФЕС
беше включена хоризонтална социална клауза, гласяща следното: „при определянето и
осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията,
свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна
социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на
високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве“ (член 9).
В. Развитие след Договора от Лисабон
През юли 2008 г. Комисията публикува предложение за обновена социална програма,
озаглавено „Възможности, достъп и солидарност в Европа на 21-ви век“ в отговор на
нарастващата безработица поради финансовата и икономическата криза. Бяха въведени
мерки, които да увеличат влиянието на съществуващите финансови инструменти (ЕСФ
и ЕФПГ). В допълнение, през 2010 г. беше създаден нов Европейски механизъм
за микрофинансиране европейски механизъм за микрофинансиране, предоставящ
микрокредити на малки предприятия и безработни лица, които желаят да създадат или
доразвият своя собствен бизнес.
„Приобщаващ растеж“ (стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която
води до социално и териториално сближаване) е една от приоритетните области на
стратегията „Европа 2020“, която е наследник на Лисабонската стратегия. Новата
стратегическа програма на ЕС за първи път споменава ясна цел за своя „социален“
стълб (целта да се спасят над 20 млн. души от риска от бедност до 2020 г.), заедно с
подновен ангажимент за постигане на амбициозна цел в сферата на заетостта (равнище
на заетост 75 % за възрастовата група 20—64 години). От седемте „водещи инициативи“,
избрани да спомогнат за постигане на целите на „Европа 2020“, три попадат в областите
заетост и социални въпроси: Програмата за нови умения и работни места има за цел
модернизирането на политиките за гъвкава сигурност, за да се подобри функционирането
на трудовия пазар, да се помогне на хората да развият необходимите за бъдещето умения
и да се подобри качеството на работните места и на условията на труд; Младежта
в движение допринася за по-добро образование и обучение, ще помогне на младите
хора да учат в чужбина и да си намерят работа; и Европейската платформа срещу
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бедността и социалното изключване, която помага за разпространението на най-добри
практики и предоставя средства за подкрепа на социалното приобщаване и борбата
с дискриминацията (вж. информационен фиш 5.10.9). От 2010 г. насам основните
цели в областта на заетостта и социалната политика на стратегията „Европа 2020“
служат за цели за сравнителния анализ на Европейската стратегия по заетостта (ЕСЗ).
Това е включено в европейския семестър, който осигурява рамка за координирането
и наблюдението на напредъка на политиката по макроикономическите, данъчните,
трудовите и социалните въпроси при повтарящи се годишни цикли. В отговор на
нарастващите равнища на бедност през 2014 г. беше създаден Фондът за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПННЛ). Той осигурява храни и основно
материално подпомагане, както и дейности за социално приобщаване.
През април 2017 г. в стремеж да се върви напред към постигането на по-задълбочен и по-
справедлив икономически и паричен съюз, след като определи постигането на социално
Европа като един от ключовите приоритети на Комисията „Юнкер“, Комисията представи
съобщение относно европейския стълб на социалните права (ЕСПП). В стълба са
посочени 20 ключови принципи и права, които да бъдат в подкрепа на справедливи и
добре функциониращи пазари на труда и социални системи и които са разделени на три
категории: i) равни възможности и достъп до пазара на труда, ii) справедливи условия
на труд и iii) социална закрила и приобщаване. Социалният стълб се придружава от
„социални показатели“ за проследяване на напредъка (5.10.9).

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Въпреки че ролята на Парламента дълго време е била само консултативна и надзорна,
той винаги е бил активен в развиването на дейността на ЕС в областта на заетостта и
социалната политика с оглед укрепване на капацитета на ЕС за провеждане на борба с
безработицата и подобряване на условията на труд и на живот за всички. От ранните етапи
на европейската интеграция Парламентът често е призовавал за по-активна политика в
социалната сфера, която да отразява нарастващото значение на Съюза в икономическата
област, и е подкрепял различните предложения на Комисията в тази област. Парламентът
беше по-тясно ангажиран в изготвянето на Договора от Амстердам, отколкото при
предишните редакции на договорите, като някои важни нововъведения отразяват неговите
препоръки, като например включването на социалното споразумение и добавянето на
глава, свързана със заетостта.
По време на Лисабонската стратегия Парламентът настояваше за ролята, която трудовата
заетост и социалните съображения следва да играят в проектирането на стратегии за
растеж, които да бъдат приложени на равнище ЕС и на национално равнище. Той
припомняше, че наличието на високо равнище на социална закрила е от централно
значение за Лисабонската стратегия, и че е неприемливо хора да живеят под прага на
бедността и в състояние на социално изключване. Според Парламента Лисабонската
стратегия не е поставила достатъчно обвързващи цели в социалната сфера и той
призовава държавите членки да следят отблизо заетостта и социалното въздействие на
реформите, осъществени в рамките на стратегията „Европа 2020“. По същия начин едно
от посланията, отправени от Парламента по време на обсъждане на икономическата
криза, беше настойчив призив за ангажираност на ЕС за запазване на европейските
социални модели и за една силна социална Европа.
Тъй като основните цели на стратегията „Европа 2020“ се наблюдават и се прилагат като
част от процеса на европейския семестър, Парламентът неколкократно е настоявал за
по-ефективното включване на целите за заетост и на социалните цели в европейския
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семестър,, наред с другото чрез превръщането на социалните показатели в задължителни
и чрез разширяване на обхвата на показателите, така че да обхванат детската бедност
и достойните условия на труд, например. Той изразява дълбоко съжаление във връзка с
това, че неговата роля в европейския семестър е ограничена, и призовава за постигането
на междуинституционално споразумение, което да му позволи да вземе по-дейно участие
в процеса.
И най-накрая, Парламентът е крайно критичен по отношение на мерки като програмите
за икономически реформи, взети извън наднационалната рамка. През март 2014 г.
Парламентът заяви, че само действително демократичните отговорни институции следва
да направляват политическия процес по изготвяне и прилагане на програми за реформи
в държави, изпаднали в сериозно финансово затруднение;
Парламентът потвърди също своята привързаност към социалните ценности при
вземането на решения относно използването на финансови ресурси от бюджета на ЕС.
Неотдавна Парламентът успя да гарантира, че Европейският социален фонд (ЕСФ),
основният инструмент на Европа за провеждане на борба срещу безработицата и
социалното изключване, покрива 23,1 % от общото финансиране на ЕС за сближаването
и че 20 % от отпуснатите от ЕСФ средства за всяка държава членка ще трябва да бъдат
изразходвани за социално приобщаване.
В своята резолюция от 25 февруари 2016 г. относно европейския семестър за координация
на икономическата политика Парламентът призова Комисията и държавите членки да
предприемат действия за задълбочаване на социалното сближаване в Съюза. Той призова
също така Комисията да определи и изрази количествено своята концепция за социална
справедливост. Подобен призив беше отправен още веднъж в резолюцията на Парламента
от 15 февруари 2017 г.
На 19 януари 2017 г. Парламентът прие резолюция относно Европейския стълб на
социалните права. Въпреки че като приема изцяло инициативата на Комисията в тази
област, в резолюцията се подчертава значението на осигуряването на основен набор от
права за всички и се призовават социалните партньори и Комисията да работят заедно, за
да се представи предложение за рамкова директива относно достойни условия на труд.
Susanne Kraatz
06/2017
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